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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش        

  ٢٠١۶ جوالی ٢٩
  

 در پی کودتای قالبی اردوخانو پا کردن آبرو برای  دست
  

 ئی او در تمام ممالک، قرين با بی آبرواش ، پيروزی  درپی کودتای تقلبیاردوخان ئیصدا درآمدن کوس رسواه با ب

مثل اين است که شما از شکست کودتا : طوری که او با مخاطب قراردادن دول اروپا گفته ب. ونفرت شده است

 و يورو در حيطۀ قلم ، با ھدف نرم کردن فضا به نفع کودتا چی، به تشبيه دالراز اين رو برخی از چاکران ! يدناراحت

آنان با اين تشبيه  نقش پليد خود را در وارونه جلوه دادن .  برآمده اند١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨با کودتای اين کودتای قالبی 

ه اين نمايش جديد ، بعضی از روز نامه نگاران جناح راست ترکيه، ببرای زمينه سازی . واقعيت ھا شروع کرده اند

 دالرکه او در چندين سفر پنھانی به ترکيه، ميلياردھا . د نسبت می دھن، جان کمپبل امريکانرال باز نشستۀ جکودتا را به 

  . پخش کرده است،ميان افسرانی  که در کودتای ترکيه نقش داشتند

 بی ً کمپبل در کودتای ترکيه را کامالجنرال، نقش امريکانرال جوزف دانفورد، رئيس ستاد مشترک نيروھای مسلح ج

 کمپبل داشت به جنرال که با مصاحبه ای در امريکارت دفاع و پاتريک سيبريک مقام وزا. اساس خوانده است

 کمپبل در دوران بازنشستگی خود سفری به ترکيه نداشته و ھمچنان پشتيبان جنرال گفت، امريکاخبرگزاری صدای 

ترکيه که با ايران، عراق و سوريه مرز مشترک دارد يکی از متحدان اصلی .  در ترکيه استامريکاموضع دولت 

 اينجرليک در ئی در پايگاه ھواامريکائیبه ھمين خاطر بيش از سه ھزار نيروی .  در مبارزه با داعش استامريکا

  .  ترکيه مستقر ھستند

در کنار اتھام اخير منتشر شده در روزنامۀ ترکيه، برخی از مقامات دولت ترکيه نيز با اشاره به فتح هللا گولن که از 

اما آقای . ول کودتای ناموفق اخير دانسته اندؤ سکونت دارد او را مسامريکانون در مخالفان دولت ترکيه بوده و ھم اک

جوی خاطی ھمچنان  و اين نمايش جست. گولن نيز چنين اتھامی را رد کرده و گفت ھيچ نقشی در اين کودتا نداشته است

ھمچنان خبر ساز است ) ايراندريان ھمچون زندان(اين در حالی است که شکنجه و تجاوز به افسران ترکيه !  ادامه دارد 

، ھمچون ايران "ترکيه" قطعيت گروگان شدن ملتی ديگر. و ليست دستگيری ھا و اخراجيھا ھروز قطور تر می شود

  . پيش روست

نخست وزير   ھزار نفر، اظھارات ٦٠ جوالی، نه روز بعد  از کودتا، بعد از دستگيری، تعليق و اخراج بيش از ٢٣

 نفر رسيده است و تعداد بقيه ٩٠٠٠حال تعداد ارتشيان مغضوب به ". ھنوز اين نوک قله است: "ستترکيه شنيدنی ا

با ھمکاری و مشاورۀ فراريان دولت مرسی از شبکۀ مخوف اخوان المسلمين . ليست ھا ھمچنان سير سعودی دارند
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رقراری حکم اعدام، ديکتاتوری و با ب. مصر به ترکيه، اين مصيبت با سرعت تا به دامنه نيز گسترش خواھد يافت

، تمام قد بر خواھد خاست و دندان زرد و امريکااخوان المسلمين ترکيه، بورژوازی کريه و وابستۀ کامل  به امپرياليسم 

 ، اسالميزه کردن منطقه و به بند امريکاژيک يو ھمۀ اين تحوالت در جھت اھداف سترات. متعفن خود را نشان خواھد داد

  . لمان استکشيدن ملل مس

 با موافقت اردوخان، جوالی ١٥يکی از سايت ھای ايرانی در خارج از کشور اطالع رسانی کرده است که در نيمه شب 

پناھنده شده و بعد از سکنا دادن خانواده اش در ايران، با اسکورت دو جت ايرانی به ) تبريز (رژيم ماليان به ايران

 ارتشيان ترکيه توسط روسھا و مطلع کردن صحبتشت ساعت بعد از شنود و ھمۀ اين ھا ھ. ستانبول باز گشته است

  .  از کودتای درشرف تکوين بوده استاردوخان

  .  بوده استاردوخان توسط خود ء که طرح آن سالھاست در دست اجرائیکودتا

 او برای دعوت ئیراھنما، در قبول و ورود او به ايران و در اردوخاننۀ رژيم ايران از حمايت چاکر منشادر اين ميان 

 نفر از ١٤٠٠ اش به ھواداران مرسی در مصر که به مرگ ئیاز مردم ترکيه به حضور در خيابان ھا، چون راھنما

 از تبريز تا به استانبول با دو جت اردوخانو اين ھمراھی با اسکورت ھواپيمای . ال برانگيز استؤآنان انجاميد س

از ھمان قماش کرنشھای حقارت .  ان را در مقابل دشمنان خارجی عريان می سازدايرانی، کرنش حقارت آميز رژيم اير

  . آميزی که رژيم ايران در مقابل عربستان سعودی برای دريافت اجازۀ حج،  مدام از خود نشان می دھد

 کار مردم روابط  با عربستان صادر کنندۀ جنايتکاران سلفی به جھان به چه. قطع رابطه با عربستان ؟ زھی سعادت 

نياز رژيم . ايران می آيد؟ و صد البته لياقت رژيمی که مھر ننگ برجام بر پيشانی دارد، بيش از اين ھا نمی تواند باشد

پاداش به جنايتکارانی از قماش لباس شخصی ھا بعد از ھر .  بر کسی پوشيده نيست،ايران به حج به عنوان حج پاداش

  . مذھب افراد به شيعهتغييرميسر می شد و نه تقبل مخارج   مت به مردم ايران جنايت، واال صدور انقالب فقط با خد

 سال تمام،  رژيم ايران برای جنگ با لشکريان اسالميست ارسالی او به سوريه ، ٥ی نيست که اردوخانآيا اين ھمان 

 سرمايۀ دالرست که ميليارد ھا ی نياردوخانجوانان ايرانی را به سوريه فرستاده و به کشتن داده است؟  آيا اين ھمان 

جای کمک به ه کارگران شالق خوردۀ ايران را، خرج جنگ با دسيسه ھای او در سوريه می کند؟  پس از چه رو ب

. ھر مھمانی حبيب خدا نيست...  او را دستگير نکرده است؟ و چرا دادگاه بين المللی ترتيب نداده است؟  خيراردوخان

حمايت از يک جنايت کار با .  او را به صدر خانه رھنمون نمی شویئیزندت می گشاروی قاتل فرروقتی در را ب

که دست ھم را می گيرند تا پناه فردای تاريک ھم . ابعادی چنين گسترده، فقط کار رياکاران مفلس از وحشت فرداست

، ھنری و غيره در ول شکست و خفت ايرانيان در تمام عرصه ھای سياسی، ورزشیؤرژيم ايران ھمواره مس. باشند

  .  داخل و خارج ايران است

 به اردوخانولی دولت محترم روسيه، که با تحمل مخارج و زحمت فراوان در مبارزه عليه تمام اسالميست ھای ارسالی 

ی که اردوخان.  ھرگز  پسنديده نيستاردوخانش در اطالع رسانی به کمکسوريه ھمواره کنار مردم سوريه بوده است، 

دولت روسيه ھمانطوری که در . يران کردن دنياست، فقط نياز به دستگيری و دادگاھی شدن دارد و نه کمکدر حال و

مبارزه با انواع اسالميست ھا، مورد احترام و تجليل مردم جھان قرار گرفت، اکنون نيز اگر اين اطالع رسانی سايت 

ولو اين که اين کودتای قالبی ، طرح و برنامۀ . پذيردبم ايرانی معتبر باشد، اين انتقاد شديد را برای کمک به دشمن مرد

  .   را درپس خود دارداردوخانچندين ساله توسط خود 

 شيادی به نام یعمقايسۀ کودتا عليه دولت ضد استعماری دکتر محمد مصدق ، با کودتای تقلبی دولت استعماری و ارتجا

توھين شديد به ھويت تاريخی سياسی مردم ايران محسوب می ، که گسيل دھندۀ قاتالن به سوريه بوده است ، اردوخان
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دفاع از حيثيت سياسی .  بوده اند١٩٥٣ در امريکامردم حامی مصدق مردمی آگاه و عليه استعمارگران انگليس و .  شود

 ۀفيه جنبش ضد استعماری دکتر محمد مصدق در ايران و مردم بيدار و شريف ايران در بيش از نيم قرن پيش، يک وظي

 . خواھان جھان از يوغ امپرياليست ھاستجدی و انسانی تمامی آزادي

  که يک ننگ است... حمايت از خصم بی مروت مردم         افتخار نيست

 ٢٠١٦/٠٧/٢٧ جبھۀ جھانی ضد امپرياليست    قدرت زنان    وين   

  

 

 

 

  

 

          

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 


